
ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษมูีลค่าเพิม่ (ฉบับที ่40) 

เร่ือง    ก าหนดลกัษณะ และเง่ือนไข ค่าตอบแทนทีไ่ม่ต้องน ามารวมค านวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) 
แห่งประมวลรัษฎากร 

  
--------------------------------------------- 

  
                อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร 
ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2534 
อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมติัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ก าหนดลกัษณะ 
และเง่ือนไขค่าตอบแทนท่ีไม่ตอ้งน ามารวมค านวณมูลค่าของฐานภาษี ไวด้งัต่อไปน้ี 
  
                ข้อ 1  ใหย้กเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 9) เร่ือง ก าหนดลกัษณะ และเง่ือนไข 
ค่าตอบแทนท่ีไม่ตอ้งน ามารวมค านวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2534 
  
                ข้อ 2  ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บจากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 
ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเป็นมูลคา่ของฐานภาษี 
                          (1) มูลค่าของสินคา้ท่ีแถมพร้อมกบัการขายสินคา้ 
หรือการใหบ้ริการไม่วา่สินคา้ท่ีแถมนั้นจะเป็นสินคา้ประเภท และชนิดเดียวกบัสินคา้ท่ีขายหรือบริการท่ีกระท าหรือไม่ 
แต่มูลค่าของสินคา้ท่ีแถมจะตอ้งไม่เกินมูลค่าของสินคา้ท่ีขายหรือมูลค่าของการใหบ้ริการ 
                          (2) 
มูลค่าของสินคา้ท่ีแจกหรือใหเ้ป็นรางวลักบัผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการท่ีซ้ือสินคา้หรือรับบริการในแต่ละวนั 
โดยมีมูลค่ารวมกนัตามท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนก าหนด 
แต่มูลค่าของสินคา้ท่ีแจกหรือใหเ้ป็นรางวลัตอ้งมีมูลค่าไม่เกินมูลคา่ของสินคา้ท่ีขายหรือมูลค่าของการใหบ้ริการ 
                          (3) มูลค่าของการใหบ้ริการเน่ืองจากการเป็นนายหนา้ตวัแทนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในต่างประเทศ ทั้งน้ี 
เฉพาะในกรณีท่ีผูป้ระกอบการในต่างประเทศดงักล่าวขายสินคา้หรือใหบ้ริการกบัผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการในต่างประเท
ศดว้ยกนั 
                          “(4) มูลค่าของสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากรตามมาตรา 77/1(21) แห่งประมวลรัษฎากร 
ไดข้ายใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้ในราชอาณาจกัร และผูซ้ื้อซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้ตามมาตรา 77/1(11) แห่งประมวลรัษฎากร 
ไดย้ืน่กระท าพิธีการน าเขา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากรเม่ือน าสินคา้นั้นออกจากเขตปลอดอากรแลว้ 
                                  ผูซ้ื้อสินคา้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งมิใช่ผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากรตามมาตรา 77/1(21) 
แห่งประมวลรัษฎากร หรือคลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 
                          (5) มูลค่าของสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากรตามมาตรา 77/1(21) แห่งประมวลรัษฎากร 
ไดข้ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการจดทะเบียน และผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากร ดงักล่าวซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้ตามมาตรา 77/1(11) 
แห่งประมวลรัษฎากร ไดย้ืน่กระท าพิธีการน าเขา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากรเม่ือน าสินคา้นั้นออกจากเขตปลอดอากรแลว้ 



                                ผูซ้ื้อสินคา้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งมิใช่ผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากรตามมาตรา 77/1(21) 
แห่งประมวลรัษฎากร หรือคลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 132) ใชบ้งัคบั 1 มกราคม 2545 เป็นตน้ไป) 
                          “(6) มูลค่าของสินคา้ท่ีแจกหรือใหเ้ป็นของขวญั เน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต ์การเปิดแนะน าสินคา้ใหม่ทั้งน้ี เฉพาะสินคา้ท่ีเป็นปฏิทิน สมุดบนัทึกประจ าวนั 
(Diary) หรือสินคา้ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนัของขวญัหรือของช าร่วยท่ีมีช่ือผูป้ระกอบการ ช่ือการคา้ 
หรือเคร่ืองหมายการคา้ของผูป้ระกอบการปรากฏอยู ่โดยของขวญัหรือของช าร่วยดงักล่าว 
ตอ้งเป็นส่ิงของท่ีพึงใหแ้ก่กนัตามประเพณีทางธุรกิจทัว่ไป และตอ้งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควร 
                          (7) มูลค่าของสินคา้ตวัอยา่งท่ีแจก เน่ืองจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 55) ใชบ้งัคบั 1 สิงหาคม 2537 เป็นตน้ไป) 
                          “(8) มูลค่าของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีนายจา้งจดัหาใหก้บัพนกังานหรือลูกจา้งในระหวา่งเวลาปฏิบติังาน 
ตามระเบียบเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานหรือลูกจา้ง 
โดยมูลค่าของอาหารและเคร่ืองด่ืมดงักล่าวตอ้งมีราคาไม่เกินสมควร” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 78) ใชบ้งัคบั 1 สิงหาคม 2541 เป็นตน้ไป) 
                          “(9) 
มูลค่าของสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีมิใช่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/16 
แห่งประมวลรัษฎากร ไดข้ายใหแ้ก่ผูซ้ื้อ โดยสินคา้ดงักล่าวผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีขายไดน้ าเขา้จากต่างประเทศ 
และไดโ้อนสินคา้ใหผู้ซ้ื้อยืน่ใบขนสินคา้ขาเขา้ต่อเจา้พนกังานศุลกากร ณ ด่านศุลกากร 
เพ่ือช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อเจา้พนกังานศุลกากร ตามมาตรา 83/8 วรรคหน่ึง แห่งประมวลรัษฎากรแลว้ ทั้งน้ี 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีขายสินคา้จะตอ้งมีส าเนาใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรท่ีออกใหผู้ซ้ื้อพร้อมท่ีจะใหเ้จา้พนกังา
นประเมินตรวจสอบได”้ 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 80) ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2541) 
                          “(10) 
มูลค่าของเคร่ืองแบบท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงเป็นนายจา้งไดม้อบใหแ้ก่ลูกจา้งในจ านวนคนละไม่เกินสองชุดต่อปี 
และเส้ือนอกในจ านวนคนละไม่เกินหน่ึงตวัต่อปี 
                                    “เคร่ืองแบบ” ตามวรรคหน่ึง หมายความวา่ 
เคร่ืองแต่งกายรวมทั้งส่ิงประกอบเคร่ืองแต่งกายท่ีก าหนดใหแ้ต่งเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน 
แต่ไม่รวมถึงรองเทา้ท่ีอาจใชง้านไดท้ัว่ไป ชุดชั้นใน หรือส่ิงประกอบเคร่ืองแต่งกายท่ีท าดว้ยโลหะหรืออญัมณีมีค่า เช่น เงิน 
ทองค า ทบัทิม หยก 
                                    “เส้ือนอก” ตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงชุดไทยพระราชทาน 
และเส้ือท่ีนิยมใชใ้นการแต่งกายไปในงานส าคญัต่าง ๆ 
                          (11) มูลค่าของคา่ตอบแทนท่ีพึงไดรั้บจากการมอบสินคา้ใหผู้ซ้ื้อสินคา้ทดสอบใชง้านก่อนซ้ือ 
โดยสินคา้ดงักล่าวไม่ใช่ของใชส้ิ้นเปลืองและตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีไวส้ าหรับใหท้ดลองใชเ้ป็นการชัว่คราว 
เพ่ือทดลองคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสินคา้เท่านั้น 
และผูซ้ื้อสินคา้จะตอ้งส่งมอบสินคา้ดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนผูข้ายสินคา้เม่ือทดลองใชเ้สร็จ” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 97) ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2542) 



                          “(12) มูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียน ไดข้ายหรือใหบ้ริการแก่ผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการ 
ซ่ึงเป็น 
                                    (ก) ผูท้  าสญัญาแบ่งปันผลผลิตกบัองคก์รร่วมไทย-มาเลเซียตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รร่วมไทย-
มาเลเซีย 
                                    (ข) 
ผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการซ่ึงไดท้ าสญัญาเป็นหนงัสือโดยตรงกบัผูท้  าสญัญาแบ่งปันผลผลิตกบัองคก์รร่วมไทย-มาเลเซีย 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รร่วมไทย-มาเลเซีย 
                                    ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ตอ้งท าสญัญากบัผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการเป็นหนงัสือ 
และตอ้งจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑท่ี์อธิบดีก าหนด” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 102) ลงวนัท่ี 7 มกราคม 2543) 
                          “(13) มูลค่าของสลากวนิโตด๊และเปร๊สโตด๊ท่ีผูป้ระกอบการสนามแข่งมา้ขายใหแ้ก่ผูเ้ล่นพนนัแข่งมา้ 
เป็นจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินรางวลัท่ีจะตอ้งจ่ายคืนใหแ้ก่ผูเ้ล่นพนนัแข่งมา้ดงักล่าว” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 103) ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2543) 
                          “(14) 
มูลค่าของทองรูปพรรณท่ีขายเป็นจ านวนเท่ากบัราคาทองรูปพรรณท่ีสมาคมคา้ทองค าประกาศรับซ้ือคืนในวนัท่ีขายทองรูป
พรรณ ทั้งน้ี 
เฉพาะผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการขายทองรูปพรรณซ่ึงมีใบอนุญาตคา้ของเก่าตามกฎหมายวา่ดว้ยการคา้ขอ
งเก่า 
                                    ทองรูปพรรณตามวรรคหน่ึง หมายความวา่ ทองค าท่ีท าส าเร็จเป็นเคร่ืองประดบักาย เคร่ืองแต่งกาย 
ของช าร่วย หรือส่ิงของต่าง ๆ ท่ีมีไวเ้พ่ือโชว ์ทั้งน้ี ตอ้งไม่มีอญัมณีประกอบอยูด่ว้ย 
                                    ทองรูปพรรณตามวรรคสอง 
หมายความรวมถึงนากท่ีสามารถค านวณราคารับซ้ือคืนไดต้ามส่วนของราคาทองรูปพรรณท่ีสมาคมคา้ทองค าประกาศรับซ้ื
อคืน” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 117) ใชบ้งัคบั 1 ตลุาคม 2544 เป็นตน้ไป) 
                          “(15) มูลค่าของน ้ ามนัดีเซลท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดผ้ลิตและขายตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ.2544 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2544 
ใหแ้ก่ผูค้า้น ้ ามนัท่ีจะน าน ้ ามนัดีเซลดงักล่าวไปขายใหแ้ก่สถานีบริการจ าหน่ายน ้ ามนักลางทะเลในเขตต่อเน่ืองของราชอาณา
จกัรไทย ซ่ึงจะน าน ้ ามนัดีเซลนั้นไปขายใหแ้ก่เรือจดทะเบียนส าหรับการประมงตามกฎหมายวา่ดว้ยเรือไทย 
                                    น ้ามนัดีเซลตามวรรคหน่ึง 
ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดคุณภาพของน ้ ามนัดีเซลส าหรับการส่งไปขายในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจกัรไทย 
ตามท่ีกรมทะเบียนการคา้ประกาศก าหนด และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพสามิตประกาศก าหนด 
                                    ผูค้า้น ้ ามนัตามวรรคหน่ึง หมายความวา่ 
ผูก้ระท าการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงตามกฎหมายวา่ดว้ยการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง 
แต่ไม่รวมถึงผูก้ลัน่หรือผูผ้ลิตน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามกฎหมายวา่ดว้ยการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง 
หรือผูไ้ดรั้บสมัปทานตามกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลียม 



                                    สถานีบริการจ าหน่ายน ้ ามนักลางทะเลในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจกัรไทยตามวรรคหน่ึง 
หมายความวา่ เรือบรรทุกน ้ ามนัท่ีกรมศุลกากรอนุญาตใหข้นถ่ายน ้ามนัดีเซลในเขตตอ่เน่ืองของราชอาณาจกัรไทย 
เพ่ือขายน ้ ามนัดีเซลใหแ้ก่เรือจดทะเบียนส าหรับการประมงตามกฎหมายวา่ดว้ยเรือไทย 
                                    เขตต่อเน่ืองของราชอาณาจกัรไทยตามวรรคหน่ึง วรรคสองและวรรคส่ี หมายความวา่ 
เขตต่อเน่ืองของราชอาณาจกัรไทยตามพระบรมราชโองการประกาศเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจกัรไทย ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 
พ.ศ.2538” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 120) ใชบ้งัคบั 28 กนัยายน 2544 ถึง 31 
ธนัวาคม 2544) 
                          “(16) มูลค่าของน ้ ามนัดีเซลท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดผ้ลิตและขายตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2545 
เป็นตน้ไป 
ใหแ้ก่ผูค้า้น ้ ามนัท่ีจะน าน ้ ามนัดีเซลดงักล่าวไปขายใหแ้ก่สถานีบริการจ าหน่ายน ้ ามนักลางทะเลในเขตต่อเน่ืองของราชอาณา
จกัรไทย ซ่ึงจะน าน ้ ามนัดีเซลนั้นไปขายใหแ้ก่เรือจดทะเบียนส าหรับการประมง ตามกฎหมายวา่ดว้ยเรือไทย 
                                    ”น ้ามนัดีเซลตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดคุณภาพของ 
น ้ ามนัดีเซลส าหรับการส่งไปขายในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจกัรไทย ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจ การคา้ประกาศก าหนด 
และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพสามิตประกาศก าหนด” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 146 ) ใชบ้งัคบั 11 ตลุาคม 2545 เป็นตน้ไป 
) 
                                    ผูค้า้น ้ ามนัตามวรรคหน่ึง หมายความวา่ 
ผูก้ระท าการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงตามกฎหมายวา่ดว้ยการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง 
แต่ไม่รวมถึงผูก้ลัน่หรือผูผ้ลิตน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามกฎหมายวา่ดว้ยการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง 
หรือผูไ้ดรั้บสมัปทานตามกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลียม 
                                    สถานีบริการจ าหน่ายน ้ ามนักลางทะเลในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจกัรไทยตามวรรคหน่ึง 
หมายความวา่ เรือบรรทุกน ้ ามนัท่ีกรมศุลกากรอนุญาตใหข้นถ่ายน ้ามนัดีเซลในเขตตอ่เน่ืองของราชอาณาจกัรไทย 
เพ่ือขายน ้ ามนัดีเซลใหแ้ก่เรือจดทะเบียนส าหรับการประมงตามกฎหมายวา่ดว้ยเรือไทย 
                                    เขตต่อเน่ืองของราชอาณาจกัรไทยตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคส่ี หมายความวา่ 
เขตต่อเน่ืองของราชอาณาจกัรไทยตามพระบรมราชโองการประกาศเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจกัรไทย ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2538" 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 133) ใชบ้งัคบั 19 สิงหาคม 2545 
เป็นตน้ไป) 
                          “(17) 
มูลค่าของการใหบ้ริการรับประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภยัของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
เฉพาะการใหบ้ริการแก่บรรษทัประกนัต่อแห่งเอเชียท่ีกระท าตั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2542 เป็นตน้ไป“ 
(เพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 148) ใชบ้งัคบั 28 พฤศจิกายน 2545 เป็นตน้ไป) 
                         “(18) 
มูลค่าของการใหบ้ริการขนส่งก๊าซทางท่อท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการซ่ึงเป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่ว
นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศและมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย 



ซ่ึงไดท้ าสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตในพ้ืนท่ีพฒันา ร่วมกบัองคก์รร่วมไทย-
มาเลเซียและผูท้  าสญัญาแบ่งปันผลผลิตกบัองคก์รร่วมไทย-มาเลเซีย ทั้งน้ี 
เฉพาะการใหบ้ริการขนส่งก๊าซซ่ึงผลิตจากเขตพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย เท่านั้น 
                       พ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย และองคก์รร่วมไทย-มาเลเซีย ตามวรรคหน่ึง หมายความวา่ 
พ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย และองคก์รร่วมไทย-มาเลเซีย ตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รร่วมไทย-มาเลเซีย” 
(เพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 150) ใชบ้งัคบั 28 มกราคม 2546 เป็นตน้ไป) 
                         “(19) 
มูลค่าของทรัพยสิ์นหรือสินคา้ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนบริจาคใหแ้ก่ส่วนราชการตามโครงการของทางราชการ 
เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั หรือภยัธรรมชาติในลกัษณะท านองเดียวกนั 
                         (20) มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการซ่ึงผูป้ระกอบการ 
จดทะเบียนบริจาคใหแ้ก่ส่วนราชการตามโครงการของทางราชการ เพ่ือใหแ้ก่สถานศึกษาของทางราชการ 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
หรือสถานศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน” 
(เพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 156) ใชบ้งัคบั 1 ตุลาคม 2546 เป็นตน้ไป) 
                         “(๒๑) มูลค่าของการใหบ้ริการรับประกนัวนิาศภยัต่อตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภยั ทั้งน้ี 
เฉพาะส่วนลดประกนัภยัต่อท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการประกนัภยัต่อไดห้กัออกจากค่าเบ้ียประกนัภยัต่อ” 
(เพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี ๒๐๗) ใชบ้งัคบั ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นตน้ไป) 
  
                ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2535 เป็นตน้ไป 
  

ประกาศ ณ วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
  

นายโกวทิย์ โปษยานนท์ 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


